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 ون یهدود و...

 ناوجلسن یارب
 ی

 هدرکیرکف و اوسق دیدجت میتساوخیمالدا هکدوب نیا تلع . میتشادن هلجم

 .-یسکعهک میدوبلیام اینو ناتدوخهلجم یمزات لکشو ون یهرقد یاربمیهاب
 :مینادب نامیوسخ دوهلنون ودیدج عطق هدومرداد نامباههدنناوخ لمس

 دشبهدش همه تریح پجوسم یلکشو هفايقنینچ دد هلجم#ارا یدوحن دیاش

 ٍخینچ دان ههیمه» : نامزیزع هدنناوخنآلوقهب اذهعم ؛ تسین مهنیازج
5 
 یلهداعش اریذ دشاب ادا كالم تئاوتیمهزن مرفو عدد املبق یدرامش
 دصاخباق دناوعب هلجم هدنیآهدامش هس -ودات هکمنکیمرکفو یبرجتدوب

 . هدوایپتسدپ اد شدوخ لماع

 دوشیمششوک (دینیپ یم هک وگتاده) ون یهود یارب» لاحرهاب
 زاسلیف «اههیپرتهزا یبلاطماب (یسرافن) ینارباهلجمثی یهضرع تهج
 ۰۰ نامدوخ تکنمم یرثه ياه هتغر ریاس# امتیس ناراگددنا تسد و اه
 ده هسکد وطن "اسصعقا اد اهنآومیپونب:ناقداص نافهرب روان ته دصق
 ۰ می اسیفرعم

 یلاوج و .دیدجیاه هدنسیون لا و مباهتخبدحرط یبوخ یاههبانرب
 دیدجشالت نیاذا یعمق .دنشاب هعشاد یراکمهام اب هک میاهدددآ لمسب توعد
 هرامشرد املسم اد یقیامو دیتکیم هدهاشم ء دیراد تسددو هکیهدامشردار
 . درک دیهاوخ هظحالم نامدنبآیاه

 هنوگچ ادرضاح هلجم هکدیئوگب . دیهدب رظنو دییونبمان ایارب
۱[ 



 یک هعبلادص و میتفد .هیقاتیم یویدوتما | وام, رد یئوجرهم ناخشویراد یهتخاس هواک» 3 1 ملف یاخامت هیارب دوبهدش یتومو
 اد یئوجرهم دیاب لاحبا یلع ۰ میدرب تلل

 هکلب  یشلعب ریذ تشاذگ هناودنه یدوشیب هکنیان » درک قی
 رطاخبوشرنع رطاخب + شتراسچرطاعخب , دوتس اد یئوجرهم دیاب
 روضحاب ۰ دوب هناتسود ادتبا هج...شاءژادنا زا شیب تیمیمص
 . دن ت دوهشمییلب ارقک زا هک روشک ماتب ناسیونیرنه

 رگید و ناهیک ییوتیرنع یماسح ناخهگتشوه هلمجزا
 ناتیور مداذگم سیوتیرنه مان متساوع هچره هعبلا هک ناتسود
 ,(یگتقهتاعالطا ریبدرس) ین امرکیقن ورا ترضح هلمجزا ,متتارعن
 هیاقآ و (هایسودرپ- ریبدرسو یسایسرسفم) رک رب زرمارف پاتچ
 .(رعاش) زارفرم نیمح

 نلاسردپیدمآ,«واک» ملیق شیامت «لچ متخزاسپ لاحرهب
 هب ًاایحا و دنزب یفرح شیلیف نوماربپ یثوجره» هکتیدنم
 ,هکدادنهسداد دن زروپ كمايس هشيمه لث» , دیوگب خساپینالاوث-

 ثدینشیارب اد ثاتدوخو دیروکب «دراک »یئوجرهم یا
 نعخاس وا امش فده مثادب مهاوخیم ...ادنکهدامآ دیدش تاداقتنا
 و ۰ دیاهدرک ملیف اد «واک» هچیارب الصاو ..!هدوبچ ملیف نیا
 !دینکب یتشادربهچو دیررمگب یثهجینن هچ دیتسا دی

 تفیدادشین یاهف رحودشاپبیتحاضقوهددخرب زدن دزتیممچهک
 .ن اسعوت

 «نکب کرک هجیتن هک هب یئادتیا شیش ءاشناهکم»
 + !هگی هخ اس شووخلد هو یروج نیمه, شب یفدهدر اب کما
 طقن اما .هب ,متخام داداراهباوج نیمه مهیئوجرپءو

 درخت ار
 هواک» هدنژرا ملیف سیبو یی نیاوت دنژروپ ژای دعب و

 زا شویداد لاخیژه وهکی هک درک هسیاقم «ینانوی یابدوز» اباد
 :دیریاج

 زاوت اب !دیئوجرهم واگیراد ,یکیمیج تسهموامم الصا»
 ایارپ طقفهک یملیف ...؛یتکیم هسیاقم اب روژنوچ یشزرایبو فیثک
 هتخاس شرادربهالک هدننک هیهت بیجب رتشیبدالد لدش ریژآرم
 سس

 تلگ دن ژروی ,دشهبولنم هگنجو ءوکب نآ ,وگبنیا لاحرهب
 ملیف ایذ یاهربه یوت هک هتشاد اد نیاتماهش یئوجرهم لاحرهب
 وروحیم كلاخدراد هک اهنادرک راک یضعب اتسه یثاهملیفهچ هدژاسب
 اه هچبورب لاحرهب [ادنک روخلد ار ریرته هک ) هذوم یوت هتفدو
 یماظتنا ۰.۰۱ ندزالجو شوجو ,ندادرادتهب دندرک عورش مادر ه
 یمهتیمتالصاوت» » هکو رک همح دنژروپ هب مهلیفهدنزرارگیژاب

 شویداد هک ۱ دادنارم باوجتسرد یئوچرهم یاقآالصا -
 : تک

 اب زارفرسووهکی بوخ نارنتسن ,هیبوخزاسلیف اشیا -
 .تفگشوصخم هچوآ

 ملیفبوخ اما دینزممفرح پو*هک .,امشیکهرب تسرد -
 تشلکیم یشوخویبوخب تسیابیم هک یثهلج لاحرهب !دیزاسمت
 .دشمخلاقمولافو اوعداب ,واک نوچ یلمدنزرا ملیف نوما رپ مهنآ

 میسريم هسک اچره اهسیونهمنژورام ,تسادوطنیمه هخیمه
 ! نمشد لاجبدیربدیایو تسادربن ادم ميتکيم لایخ

 یاس دشیم تسردپهیسالث شاکیا .تسینروطنیا ادب هک
 اسب ازین لاله اعاربزب شوهرم رند
۱ 
 هدنسیون مهنهودوب_فورممهشیپ رنهكي؛فرط» وجیآ

 هک هیحاسم یارب شفارس متفریم هک یردبرد
 هچزآ ادنرومنیم یلویمدوج هچ افآلتملایف | _ نسخ
 یلهرمنهچ ناششفک ودیآیم ناخشوخ ینزپیت |_ قم

 نيا» تاک شووخ شیپ اگنا هدیفرب شیاهمشچ دید !رمات10 تسا
 درک شربس دیاب ,یاههدیل امرو هچاپ نوا

 لایخ افآو هدوب تسرو مسح هلب هک تفایرد شتاکرحا
 مدی» ۱ میسانتیمت مه اداماپایو میتسه اههمیک ون نیاژاام هدرک
 اراگیس تثپ راکیسو داگیم فداعت هبرثاو هعمطا مهرستشپ

 :متفگ و مدرک ءالکولاش ,دشمامت هبحاصم یتقو لاحرهب
 ۱شب پاچ هدنیآ یهتفه یاب منکیمرکف -
 ؛تفگو درک ب چمن
 ۱!نیمه-
 :لاوئس تمالعوهنیم مد
 هکسرولچ -
 ادباوج
 هشمیت رت نیشاب نئمطمامش .دوبیفهکبد عضوهیالبق ,هخآ -

 مدیع
 اد یزیچهچ بیترت ميوگبمتساوخ«مدوپ هدن اعاوو حاه

 ینامون تسیبساتکساكیو شزا واشبیچیوت .تفرشتسد مدیو هک
 !مییجیوت تشاذگ

 :هکنیاوشولج متخادناو موروآ دار یانکسا
 !نینکیمراکچنیداد نیمهقیم -
 :تفگودژهرک مهوت ادشیاهوربا
 نیدوخیموجیآ ...راب مدبیرب هدوطچ مئیبب ..؟همک تی



 !اهنینک تومارف ودلئاسم توااما (مخاب) .!؛قرعای
 ادبآ هاتكی راگنا

 دن هکسكي هژادنافت هنادکیو مدرک
 اعور دنتشیر

 ییون مکن

 ارس دیوریم یرته یاههبحاصم یارب
 هیضقهتورسادولونچ كيونموت تسپب اب ناعدود ددیدوآیم مه

 ۱ هایم تسد اپ اب !! دیشورف
 رادادتقونآ, تسین ییحص اهراکنیا رمتیپ اب ریپب

 هچ کارب رخآ+ دن ریکیعن .ناملیوحت تارضح هک هینکیم داواد

 رگ دا« تسد نیدژ»ترذح یگنرژ
 اخ » اکیرمآ یوت هک تسا ثارپا
 تفاد« نا

 رس«نارداهب»
 :ریگیم میمصت ربخیب وهکبر
 اد ویا

 «شونآ اپ افآهکدنکیحضیربت لاح
 :شالتخا «ناموت»
 هتورس یکن دژاسبو دنک یمض دشکب ملیف یوت
 یچیه یدیمن هک لوب !هغداپآ تغابا دروآیم مهاد هیشق

 تسد» یلغودینکیمار نخل رو یزپ
 یوربآ

 وه مهار مدرع
 اد تسود نادتهربه «هگدپ

 تساهفرسح ننآ زا نیا
 لاذتباژآ هوسبیراکسیداهلوبق بوخ دایسب

 ان ,پلاجمتء یلاس
 دوش شفپ رسهدلادیا ات هک

 یلو دودی
 یلاشامن ردقنآ

 لاو و هدنب یاوسهد رگید !! هدنامیفاب ی
 هناوتیم یلاج زبچ هسچ یف

 ۴۱. هلب ؛ دنکیم شوک اهفرحنیاب یک رپغواش یاد نیاون
 رهدوم ات !الاحهکید هناما ,یزیجكي دوبشیپ لاسهد
 سو روسملقب,یریک هجیتن رخ آتسوودن درک یماوعدیره وشوانزمینف رگ یم

 نو «یبیطخزیورپ» ,«داک زومآ

 الوساو دشاب هن

 رویداد

 ین» نهاریپ هقباسم قباس هدننک ءارجا) یهل دما بانج مینکیم
 :دو داگیسو ربماتودب راب مينيبیع اد ( (شانشات
 تاب ادیمساقایرت مناخو دایرفودادو بلتو ها
 همانرب تدخرد ( رک هلمجنس) اهدادسسا نیا شکیآ | تفرگ

 اتوودنآ و تسا كيرات امت هتحص
 ددنکیم وگتفگر یدکی

 اد اجنکدوخ ملیفرد شیاهمدآ و یصقن)آیگدنز
 ایت اسرو

 ایت هکیلاحرو ءدخ
 امن مجنپ ژوداما ,دادیمناغن اردوخ لدملایکع

 ههب تمسق نیا مومن

 «داملیفزا یلهنحسرد یماظتنا هلاترع [ل# وب ما

 لبملاسکسپ خساارب یفیرظرایب
 ادنحص نیا دنتشاوتیم ولید ندوباراد تمبنوچ |رهاظ هک

 ی اهطخ ءایس هدنویپ» همانرب دو یمساق ایرت و یهللادسا 8

 يم هنوک ارد
 .ژا یضب رو هلصوحمک یچتا رای آ میدقثام





 دیآم مغارسیکانتشحو باوخ
 یمادرسم قوت مدید لوا بش
 ورف اهنجلوت مرادو ماهاتفا
 باوخیا هلیتد دمببش , موریم

 ورفبادرم یوت رتشیب هک مدید اد . مداتسیاشرانک ردیتقو.دوبدووما اه
 واجننآ زاسپ یاهبغردو مهفد . نیا هیهت یارب رلیاو مدشهجوتم
 هبمدیسو بید هکنیااتماهفررت  دوظحمو تا داچو هتحص
 بتمارگا منکیمرکقو هناچریز دم دنکیهچ دن ادمتومدشییجع
 مهاوسخو ههشقرغ امتح رياوخب  افطل,ینوت»» تنگونم هب درکود
 هچ نییادیئوکب ادخبارت , ورم  دیاب را وکبو نک كیک مپ

 ییغازس 2۳ت فر اتسرف باوخ نیس: مدتی ید
 نالورف ٩ تساهدمآ  تسونیرز سدنهم: دنابهجنآ

 ثاژورف وناخ تریبعت تلع ميئوکب دیاب - ریبعت
 ینبشی البق اش تسیث یزوچ . امنید «یسدنهم هامش هک دوبنآ
 ملیقشباسنزادسمب هک هیادرک  !تشادنهراچیب «رلباود ودیتشاد

 دهاوخهچ «دریمیمیرتخد بخم» بادرمددكلرم
 ۱؛دخ _ هک تسا یلاوتم بق هنچ

 ۱ «رلیاددو نم 8
 ابمتشادیدروخ رب پاوخرد

 ینادرک راک لونشمهکرلپاو مایلیو
 دد دوخ دیدسچ ملیف زایتهحص

 هکیهتشرف .دشرهاظتاجن هتشرف
 ندبیورهب تسانخیتودلاب یاجب
 وا ندیداب اهدرمو تشاددرخ
 دنورک دارف

 رییعتهکدیلوکیب نم هبافطل
 «دادتسبت» بيجع باوخ نیا

 نا ورشریما
 ژیزناورشیا-قآ- ریبعت

 یه اوخ بزن هدنپ رو دیسرعا
 وزینخیت دنیا هلیسوسب تسناوت

 ! مدیدیم باوخ
 !داد؛غیت» هتشرف 8

 هچوتعباوخ مل اعرو بشید
 ! تسیچ . ودهلمحدروسم یاب اییدد هک مد
 نآ زاكیره . ماهفرگارق درم
 دویرامسوس ود «تسانهغیت اه
 ورسب دنتساوشیمو ددتشأد تسد
 دیشارعب ادهدننک هیهتودرس هدنب .. ماگنهنممهرد»؛ دنشکبنسم کور
 ادینک ینادرگ رالارمهم ملیفودو . , منکیهت بلاسف دوبهدناممک هک
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 !نامهدوخ «پوکسامنیس» هلحم هراب رد یاهماک دنچ

 » دنوشیمرآیگن دو رتک رزبورتقاچ ذورب زوراففر یتفو تسا (۱) طاسبناوراتبا و لوحت نامژ نامز
 1میشاب هدک یر هک مينکب یرک میش

 همراه یگنخهوم تای لقب عود کنی .مدوب فان اج اراقر :یبنعر قرار وا ی
 هلفافبوخ مدرک رکف ؛دزم» قرب شیالاب«امنیسهداتس» ناونع هک مدشهدنگ و رزب هلجمكيابهجاوع شورفهمانزود طاسبرد (۱) هیرظنریذ و
 !!هلمبهک مش هچوتم ,مديشک فوریب تالجم یالژا اد هلجیتقو , هند (!)دقلادحتمو لکشل ادحعم یئامنیس تاعورطع هیاک ودشلیمکت
 رشتنم «پوکس امنیع# هقیرطب اهتنم قباس هادنانامهبینمی هدش «شک ژارد» دشابهدش كرزبهکنیا یاجب هلجم هکبد تداببوتسیا شلصا

 ثاخربیدرس ... ددوخیم مشچبهلجهرتف» یوت تاوتسیپوتسیود هک هوبلوحتو راعتیا قرب هک مدشناورلجم رتفدیوسب ناسا ره
 هلجم ندرسک «یکزارو» رکف وهکی ادلپبخ یاهیکیدا" رد هک مووب نمنیالمب هک وبتخادنا مشچرب هایس_یکنیمو بتیغرد کاپ
 ۱۱در یوطخ ماهلیخهپ

 جست رد قرغ .دنورکیمهملاطع دشیم غلاب ایتسیودهب ششرع هک ارهلجم هتتشاد پوکسامنیس لاحددریبدرس رودات رود ناک دنسیون
 زسیچهمهرب هکیلاحرد ؟دیسربن رکید هیرظن ریژتكیهزا !تسا هدیوارتنوریب ریبدرس یولوچوک رس زاروطچ غوبننیا یاویا هک هندشیم

 :ورقیعرعف ودندیل بیم اد _همهیمشچ ریز دن
 روارک و فا ربدانص هک نیا ثودینوچ دوب هدومفلوبف اد راکهاش ادفاوهک وب هدودحمتیل وتماب یماهس ثک رش»نیا همه نیبام

 ۱دادیمشزاونار شوک شایلیلپ توسیادص امثاد تهجنیدب دوب هتفرگ تروصره لوحت راتدشابهدش هدوزفا هدنسیوئو
 اد مدرمو دیهدیم هدنناوخ تسدراتارچ !تسیج اهیژابنیاو تسیاهنیسهچ هکیدلومتنیامخآ «ناجمالاب» متوکب هک یدوب هنقزام

 دنزووپكمايساپ تنارگیداک کدنمهنب التمات دنوربو دنیابیودنورپ طخ لاینهب رتمولیکكی ندنوخلطم طختیارب دینکیم داجات
 !دن زیمداب روطچ اهیکچب دابپمپ یوت یئاودتاخزیورب ایوتءا ینوجنوجقیفد

 زا ینیرد هنو یقیوتت# ۰ یشارتعاهنو میدز یفرح هن .دماین هکدمايترد ریتحیادص نارظنيحاص عیمج یداتوشخ هدهاشماپ
 :تفگ یم هک دزكن 2 مشوگ یوت رهبدرس فرح یظفاح ادخیقوم طقق بلطم

 !ادیئامرف موقرم «شک ژارد»و لیطتسارووخل اطع دمبتم ناجاقآ -

 یاهداسچ دیاب مهام بوخ

 یچفوگناف

 گن رفرهش
 نیا هکن ینک اشامت بوسخ» هکنرهمهزا هکنرفرهغ ؛رهش

 هیلکر سا و ربکا : غلاب ساخشا هیلک لام « هیلم تمنص تمتم
 1 هیئایندزاربخیب مدرم یهمهو تارکوتو ناب برا

 دادیسلو ناشخرد و یتارون نیچامه دششیپ هتفه ضرفلا
 یاهماین دیناپچب تفکوا :یلعق یاهامنیم دادمت روستاسترضحلا
 رب امتیس دوزبارووخ لومحم دیتادوهپزادیس تباهتیب هب دوو
 ۱ رییک ادرپیکوریقحزا تلم هیلک

 هوهق یوت ناب ایبیوت و نابایخ یوت نایچملیف مزب» مزبدش
 هک نبسرسو مرعودادندشیهو ربک |شمیشورفیتتسو ربنق هناخ
 هدشو یسدافملیف یاهینورد خاشرب دوب ایندو تموکینلاس لاسما
 مدرسم یوسپ دنتشگناود یژوریپ رهب زاذوریپ یناوریا لاسما
 بر بقاعرو داتآ هدایدج مدقیبیاق مار هجوم هک درک قوری
 انفادامش یاهسانکسا دنک ات اهامخ

 نینک انامتبوخ هکدلم لتم,هکنر همهزآ , هگنرفرهت رهش
 دوش نورسیا تهتیاب نورهتیوت هکیو هامهمدد روطچ هک نینیبو
 یاهمایفهفهرسه دنک وات ۲۰ قبانوچمههداب ود امنیس یاههورک
 !۱ ادیوهامنیس هدرپرب نیدرف دوش .افوغ یسراف

 نوعسنیاهداپوددنک ادرفزا بناجنیا !دیپ هعشگنوچضرفل
 ژاودانک و سو-بژاو راوسید وردژا امش اب میوگ هو الهرپاد
 !یژوریهذا تسا تسمرس هک یسدافءلیف دروم ردرتهب یاهزیچ



 هب ناتسلکنا رد
 ایل یتخل یتحاراث تلع یلو
 نیا زا, اهییلکتا هکلی تین

 اطلرو» ملیفازا ال
 «هدنمگ رم روایت آ و پین دیس  «تذ نز» مانسلیف ميادیدا

 نآ ناکشپ
 نم لنآلبق كيهمناخادعب نکره» | يمليف « دزاسیم ناتسل 8 اضاو دعنداذکیم رث ۵ ایولک ورتم یی ۶ هقاحاو مندان رثا
 :كيرا نآنادرگر هک( ن رامدوبنآ أ شیپ هک متسيیوطع
 اتفاماس نوچ ین اکشیپ رنهو تسا سکح نه تخت نتخآرب

 نیلیما و رگنیمه دی وبد ؛داگیا
 ریزابنآ رد زمایلیو ناملگند یارب هوخ هات ملیف دد نومنارب را داچ

 ملیق ماست « كيوناد »
 «رلاع لیئاد» هک تسا ۲

 قیمآ سنا كیبکارب::9:هدوهرف

 و لوکاتسانید ,یداددناس نآ
 . دم یلگیدا

 هتیپرتع هنافالب یره 8

 نیول:مانب یملیفرو کت

 و ۱۱۱۳

 تسداودیما . دزاسیم اد «نوخ
 اد دوخ یلبق یاه ملیف تکش
 ,«ههتدلتمیاهلیفو دنک ناربچ
 هیهت.دژاسبارراسمس»ای «هورک»

 وخ ملی
 هنوس و رتراو ناردارب یسناپمک
 ناکشیپرته .دوشیم هتخاس زترآ

 ویرددنبل . نرباکز هیچ نآ
 دنتم یکاق تربادو

 !اسدوب دوتب 4
 قو یلیف دن زاسو گیم بحاست

 هات یرسنا «واذوکروا قرا
 [اناووجتک شاپ «وعدم»ءاتبدزاسرم

 .نرپلا و یلوکیپ لشیموکهیش
 هل اتودو تیپ سپ
 ان هک دراد یلاهو

 شدوخ هدسیفسب هدسریم
 هابتشا شردپاپ

 یاربو ترا

 رد هکاد «ناطرسلاساد دادم
 تفهطقاو هدشرشتنم ۱۹۳ ۰لام
 دد نآ شخپ هژاجا یشیپلاس
 یولسج یووزب,دش هداد انیرمآ
 تاگشیپربه .دربدنهاوخ نیبدود
 دزمعمداب دن هدرک تققاوم یلسا
 ملیف دد یک
 مت هما ره زا شرع

 رعفاد یلاجنج باقک نیا هدیخاب
 دن ادیم ندشلیقلباق

 هلابف هیناپالد سند
 قوریمانمیک تک رشاباد«مول اش
 وژاسیم هضارف ددنایادفسآ و

0 

 وورکیم «هدننک مار» كي



 ی توت داکملیفیاهشاع

 اس[ ۳۵۵۵۸
 وه هدیشک 10019-100 6۳106۲5 طسوت

۱ 
0 

 یتکارفعون نیا رکنید حالطسا  ن
 امن

 اصانسنا»
 تنی هجرد یررذآیسدم هک ینیبرودزا هطه نیرترود

 دشاب هدعژاب انها دما هاوک هاب
 ۳ وین ۱۲۳۵ هداهارقنیمتکور هک اتوکد +

 كیجوسک بمال كيرب هکویدوتا دد اهدادربملف حاللسا
 فج» ژادوخ هزانیمکس پیلرد دادلبریم ل#

 هدنکميصت نآ ی
 ازول» 1۱01 ۰ دربت

4 
 قالطا (۱۵6۵00عجه»ا )نسگنا

 ۲ درک هب این دان 7

 ی یلال نو ار نشود یزادرپ رو

 اب رقستآتیوقتیارب الوسم هک ملاقوف یزادرپ روت

 هوديسدادرارق ...تلاسا . دوریمرکب داخو طافتاپ یاههنحت ایو یدنک یاهلیق
 1۱۱ یلغاد یاههنحص الوسمس هک دوشیم هدب

 ناصم» 6000٩ف اد اآ اهالاسا هکیئاع هم دو
 زخادای قانا) هعس ( هریغ ای نرت

 ها هسنااعصا هه
 داره ثآ طسوت هک یدادرب

 نسبب نود یسدع لسیاق
 ۱۱۱ 5۱ زکر متمدون

 رمتمو دیدش هداملاقوف زون اب هک هتحصژا کوک تمق

 زرطو تامتخاس هک

 زا ستومازوم هنحصیلانشود «یزادرپ دوت
 ددادامادا کنشورلمع رب دنکیمتلالد هکیمومعو یلک حالطصا



 اد یزاپ زا هک ثذکیوارهب رابه

 هاهعرعهرمن هدد یداهدجوا ؛نارماک زیگنچ 8



 مشیب یلع» 6

 : یرادربملیف لاح رد



 هداز درفنم رابدنفسا اب یئوگتفگ

 اسیب هلیوطز دیاب امرخ
 نور

 نولوجهدب نوبایخوت
 ذوجغالا نگب نواب هک
 و هاگر کقوا یارب دیابوم

 منعوج
 متکوت اد مرخنولاپ
 هاگت پوزینیم هب دیاب ام

 دی وکی هک اجت ادب
 « یاه

 نیاهب تسنکمم مه
 تآمو هدهدب شوک «تالب

 منکدنب رختدرگب هره+
 انامه ای وگاتبلا هک) بیس



 ! دراد جایتحا « بالقنا » كب هب ام هتفر تسد زا یقیسوم

 هالک» سوت

 7 طیلب ) رفوت درگ اتم ۱
 ی هعفرث مدایا دیوکیم (!یورق

 یلدنصودمایب داذپ
 متيشب ؛لگشوع»هب لقب

 هرهچ طخرخآا اجنی
 منی اییذ

 هنگهای 

 «اللس همط
 ارج ریش و

 وم میت الا الا لب
 و كچ رکشذور و وش

 وم می دلس

 نددوآ دو]نومهب !داکلط

 وممنلگ نوشپب ناخابناخاچ
 هنب ریشلاج هنب ریش شدوخ

 طالب ابودزورم
 یاهنینصت تشمگیپ زا هدشرپ و

 هریپ شرهوش
 هریمبوشما منکشنیرفت

 هملنافناج هرامطاف مدوخ یربخیب ور هچز
 مریگبربدد هد یب یرگجدوخ یددیدد

 مریساوم شل دنمکی هک اجناد یردپ
 اجنیا موج اجنیا مدوخ هدش یسراف یاهلبف منیف ان دابنآ یووب هکات
 هنوخپ مراب رب هنک رخ ! نمرمکوتیوذدلاب ارچ
 دنب نوطلس همطاف مریعب ققافو یضوحوریاهگنهآ متموت ریثمش هضبق نآلم

 نوبنت یمامتجاو یرتع یشز نم ۳ ۶۱ جم

 نوسارخزا یدموا و «هدبرق یهدیا منم وت ریگنک هتسد نآ نم دد ظخ رخآ نم راست

 یدرسک ام شیرب وئدوخ اهچولو بلا بآ هدادن دا رقشا رب ملدوت نا <
 نوزیوآ هناوخیو دنکیمریذآرس  وسکریپ دام هاوعرطاع مس ماده یا
 زا نولعلس همطافمدم وا هرادهلگ اب مدب رقدوجنیا 2 ۳ و درگاه و
 نوسارخ هراوهلگ ایم رق دوجن وا هقالماب ترسوت منزیم و

 دنب كي و هتیلش مدروآ هلصوح بجع «اقآ» نیا دقالطهس تمنکیمرس رخآ
 دیتزبقرو نوبنت ! هداف . تاهیتت نياو یتسموتوری»



 رو رکید دادنیحالص عجرب
 یریگتخماهگنهآ و یقموم ما
 تسا نیمهيضو, تیدجو هننکت

 هوب یوخو بلاج  .هامدنچولاس هدژایایرقت هلاموادتهأبیرسقت درمریپ دنچ یمک دیئايب رییدسقت سهب
 یر هنیرله مدت ق .بترفاسم زا ناسا دیره ۲ 3

 ! دیسانشیماد ؟ دوب هچ لاریا دوبقاجو دق هاتوک یگی» یکنیع
 9 نشو ص۵

 اهییرفک او يقودتو ور
 هو مرا و زا یارب داند

 ظاطعت یورو هنق رتسدژا یقی
 اب یلوگتفگ یكی یدسج اد «ینارپا»

 هزایخو رایدک ب ب . ه۵اودرفنم
 یگتخو-یوب هک هلانوءآرسارسو

 یشاریا یاه

 کن یلکو هبپ هک
 ولنتیم هن ودهدب رگچ ثوخو نیا هدنروآ دوجوب نادنمره
 ویک رظاضلا زا رسپ اج قحلا هک ك:»آ
 ٩ تسا«ناینتددب»

 یا هک متفکیم لپ
 اتددش ثعاب انادرگ راک «یدنسپ
 راظعن ان اردخیمه «اهورامنرس»
 راهچهس مایفرهرد هک مپ یقاب
 یود و دنوتشب اهگنهآ نیاژآ ان
 دن روخب ولت ولت امنیسه ایل دنص
 ادنیس ملیف كي هکیل احرد
 اتیمت یداملاود
 لیفناکدن زاسرکم هدشاپ
 یرثا هک «تیث»
 اهملیف نیتچنتخاسب تسو دننک
 مراد رد هتافساعم هک دننزب
 «رته:یاطعو . دنرآدگیمدانک و. ویعیراست :یئانجزا ما اهملیف
 و دداندراوهزجپ یدیکو یقن#

 دو
  هوجنار» یاقآ
 انکار یئوکتفک

 نامه ناشهز
 یژور ددناوعیم وا
 دشاب یللانیب

 رتشیب دنهیاهنیسارج 8
 1 هژاسیم هتعاساسیاهملیف

 اهنفرتسدزایق
 نیاددیزاسب داهنشيب ای: دادحاپ.نحا «بال

 امشهسب ناریالا» كرتشم ملیق
 ۳ ؟ هد

 تا اهادوشی«لیکشت یتاهوبطع هسلچ
 یاق وق دزاروو ینالوا وی رذآربو ینالوط ملیف دن هرس هی او  ميديسرلودليه لتهاب رصع یتقو

 یزاب هک یلاهملیفدداب 7 لا
 یم زاوآ ناسندوخ دینکیم
 ۰ دومرفا امک غواسو 1 دیناوخ

 افطلءاددنمرد» یافآ 8
  دیرادلاس دنچ دیلوگب

 دوجوم عضونیا
 لاذتباژآ هسک

 1 دیاهدرکجا



 مولا شدوخ ار تسا هدش هک هیه 6 دن » یفرای رج
 .دنیو یمدا) ناتراب رد اه یهمهزا شین ادوا.لاحب اب ..دهاوخیم
 اکارب همبتساوخ وا زا .تساماملیم ی ومغ سی رتکا «رذآ» .دنمانشیم
 :تسا فا هک هچن] تشپ و ,ددپ وب شدوخ یواب رتتووخ :رضاحیهداعش

 !یتسه یکاعقاد ون
 هزاکرب كز

 مدوخ یارب رب
 1 یبلطیم هچ ید زا
 کت
 ریارین ییوجرم ارهچآ چت ؟ ارچ

 کریتتخس .دباش 6
 زیبخ 4
 ٩ یریگب ناسآ یمکتیت رتهب
 جن آ.مدنسیمن ادناذراو نامآ یاهزوچ . هن هس ج
 دغاب هتخاد شزوا دیاب دوعیب فرح یشاپب یرب

 اویشرذآ
۶ 60 

 یسمن تسدب یزیچ زگ ره یدولعابا ینکیمت رکف 8
 یروآ

 ره لایغاریز .هنای مروآیم تسدبیزیچ هک تسی هم
 رتابیذ نآ دوجو تقبقحرا یزرچ

 ؟تسیچ ترولفنم 8
 ادتسود ثآدوخزاشیبار لک ر طع سچ
 ؛هچیتساوخیم ؛ یدوبن یتسه هکنیا رگا 8
 یئایدد غرم سع
 ؟یداد تسدداد یل اهزیچاچ ال

 «جیلگه و «فرب» :هوارچوکهدزاش»
 !ینکیهریمفت دوامچاد قشع

 شووخژا !ناسنایتی .ددیم یئاهت یاحامدآ هب سچ
 ریقحو دژاسیم ادج

 ؟یشابقشاع یهاوخیمن سب 8
 مهاوخ تسود اریکدنب مهتم ,دخاب ادخ قوتممرگ| سج

 اارچ ؛یلهدیرب یدن ززا وت

 نمرظن رد باهدرکت یاحایدتورپ هاگچیه پچ
 تساییداع اینو
 هدادبتسودتشاد دنهاوختو هعشادنقلعت نمب زک هک ریل

 زمت تسوژا ترسح ,یهدننتشاو تسووهب نترکا هوالمب ۱ وا ترسح ,یهدننتشاد ت رگ هوا
 .تشاد یعاوعت

 یلاهتتسامحاهثیمه امتح یرادون هکیدیاقع نیااب 8
 ٩ ینکیم

 متسه مدوخاپاریز .زک ره س ج
 روطنباارچ و ینکيم رببعت هن وگچ ادیگدن ذ ال وصا

 یسگدن زو یتسه هدن ز هکبلاحدد یدذگیم نآ رانک زا توافتیب
 ارگید مدآ رهلثم ینکیم

 میم یگدنژ مته هدنز,تسارما رهاظنیا هلی - ج
 نامه) نارگید نوچهن محورو رکفرد مبلقدداما نارگید نوچ
 زوچ هم توچتسایعیراعزیچكی تدوب هدن زویگ دن رز میفگ هک هنوگ
 هانوکیتاطحل هک هدش هداد هزاجانیا ونونمب طقق (رکید یاه
 | رطاخب هک ابهچو میشاب شرک اشامت
 شزرا ایآ .دروخهاپ

 مشچدب«ریتکاهگتیه مزیوآ یم میخضودریتاههدرپ,مقناهب نه
 نسیابمناوتب دیش ماهدیشکررظع یراصح میلف رانک رد و منزیم
 نارکشنابویغاب مدوخای,متعب تاجتار ملایغ كادزب یاهند بيترت

 اهلد نوخ ءاتوک تاظحل نب

 هند هاهیهارود ءاهتسنیز نآ رد هک ی گایند مياههنيدناو
 یوس,ديشروخ یوس یژاتب یناوتیم ؛تسین یزپچ اهندروخنئو
 یاهبتو اهزوردب هکنآ نودب ققا یاروامبینک رقس یناوتیم هروت
 .ینکر قم نانچمه ین رکف نارنک

 یزاذرپلایخ هوت ۰ ینهداتفادود یگدن زتقیقح اوت
  یتسدیهل شیمهیلایخ یا دنیا ددد

 | طقف متضدچو هک یتمارب منادیمت نم چ
 ۳هنوگنامه .متسيفجات نمرآ متکی یگدنژتراجت هک
 مم ضوم لکامتاد ربا هکت

 هتفایناردوخحور بل درک هییش یزیچب |
 مفح !دیکدوک نام یریذپفاطعت؛ویمرت نامه مهذونها ریز مشاب
 حعق كيرد مناوتیم هاگ پآ وچ .ماهدرک
 .تسا یکچوک یاچ

 هظدل ره دوخ هاولدب ناوتیمو دن

 میارب ایددماگو مج





 نتشذگ دوسچو اب هک ؛كنیلنیرک
 لکشوخمسه ژونح یکلاسس زا
 یم هیهتینویزیوت ژان رپرو دو
 شیارسب. تشاذسک ناومرد درک
 :تمیقرسهب هک داد حرخ
 ار شاک و کالا« مادب یرتغد

 دیاب

 اب دک ادیپهفرگ امور مچ
 یومعرتخووادیمهفهکدوب بیترت
 هک تفک نه وجیاو, تسا ءوچ»
 ناتسلگنا هب تدمآ زادعپ الرام

 اوادابنیرخآ تسا دید
 تکه تكعب هتکافدرسم هات
 ایوچ لس, اهدای هو
 یتقو. دندوس نید .دوب فورتم
 :تشگ رب ءدادا هبیراک

 وسج , داتسرمفال
 لیم فالسخ رسپ هکدوب شووخ
 ءورک داهنشيپاعود « ادوا دوخ

 دوب دومچمهدش هک تمیقررهرو.دوب
 ژونهوا .درو ایب ریگ تاقبا ربادوا
 هک دوسشووخ تالکشمداتف رگ
 هکلمورکیم لاوخ زونهودمآ اید
 دویجم یراک .دشنهاوخ كیپلود

 و آ دنکیلاهشهب ار باس
 ءاد یبیرفلاسخ و درس اید
 ادمصهک تخاسمهتما رواو تخادنا

 شیپرفوا ابب# ندنا ذکر اب
 درک هچ رسه یداک . تساهداو
 دهدب ييضوست شیارسب تاون
 فا هات دوطچ
 نگناس ناز
 الدام هارمه هک یناوچمان دیمهآ

 رام یوچتسج

 زادمب .تسا

 دوب نیتمایس شعسا .تسیچ وب
 تاب .درکیمیساکفو

 ورتخد یلهدع ثوریب رد
 :زاههورکزج رها
 ظنقق - هتدقیم هدسید ه دتفوپ
 توبان و هلخاو هکیماگنع
 دره نیتسا,دیمهف دید
 هبو دروآ هدام الدامزا یریوصت

 وای

 ایآ دیتسیدادناخت ایزو ودود
 وا هدابرد .دناونی هکتسه یبک
 سکع هک یتدم یط .دهدبیت الا
 وک ات هدرموددنادیگیمروذآو
 فو .دندیتاویم ادوا «لوتآهو
 اد یماتع هناکیراتدراو یراک
 امادتخادنا واعوربار ناغدوخ
 عافد شدوخ زا دوب رداق یراک

 یکعودروآ رد اوزا اد اهنآهنک
 ارس + درک ادیپاد الدام یاه
 لحم تسئاوست . نمیات كيدزن
 هلمافالب «دهدبییعتتار اهنکع
 هبب یتفو دوکلابند ار یشتوقحت
 دوسب هتعانش اهمکعرو هک یاحم

 یلکشوع یسئالطوم ناب
 هب واتدیدا فرطاما دشوربور
 هناخدور هب اددوخو داعفاتثحو
 دش دوبجم هرخالاب اما .تخادن |

 درگ
 ادشدوخوا درک ربس یراک

 هک او حرش شیاریدمپ ددک تاقخ
 یناتكي ههاوغیم
 کوس كيدد اد لدم شقتو دهدب

 دیانگب شادی
 داد لوقزاب ما

 نابایخهشوگروهک لوت [ونیوک ران
 » ار شراظنا
 دن دییوک ترس هک ی لوتاب
 شرس ژونه ادرسف شیدتخادنا
 دوب رضاحشراک رسا هاد رکیمدرد

 زا .ورکیم تیاظن
 هدشيقاوادور ددیاتوخوا < اجن
 تاچ ادزیچ همع تسیابیم دوب
 نیرتباذسج وا زا هک هک یظنت
 دوجوب ادروصت لب اةكنيئ وسکلم

 کدنیدارالراهو دش هوکشام . الاپ اراه هناع . دندوبتارهاظت . یلو دهدیم اخن رتخوهب یساخ
 تمرطاخ یکدوسآ یود هدایپ همهنپا . تخادنا . رسما نياب یرتشیب تیمهازگید
 زا ادوا یقومنیادد دادن
 وج دنتساوخراک قاتاهسویدوتسا
 یتقو ناهگ ات .دوبشرظعتم اجتآ
 مخ توریبهب شراکقاتا هرجنهزا
 ین وکت زواب ی هرم مدشیم
 ۱ اچی یالرام ديشوکیم ثراو
 ترسپ نابايتهب نکشابذا دوسب هتخادنا كنچ هندیموت هک
 ویدوتساا هنهیرادریسکعماکتع
 اجتآ اهتتالرامو دندوبهدخ يراخ

 اتتفدوا فرسطب . .تسا نددوخ
 رک انا دعلوغب ینایشوت

 داتفا ضوسهیب و دروخ رس
 هدزارهنرق هک دوننیوک دانی
 دمآ دونم تع رس یراک ام ۰ دوب

 ماد ,دیهج نی
 الدام اما درکیم شريمخو درخ
 تند درکیلفلا و هخ هطساو

 درادهگن . یماگنه.دیوکیمغوروواب یادم
 -ارخ  یوتزا هرکمسمتبحم ثثاو هک

 یلرتادرل عقاورد هک) نیوکرا كووار هیپآ  ینابرهمابنراوتقونآ .دوبدنام
 و دوبهدادرارق نکلابرد اریلپم
 تحا رتمایاربدوبهدرک داهتشیپواهب

 ونآ .دهدبمل نآ یوریمک
 دنک شا رب دوبهدرک

 هب .دیود ویووتسا ان یداک
 تاسجت ارگرتخو تسئاوت عفوم
 رارقباسپ ثراو تقونآ_.دهدب

 را نامتخاس لخادو ت

 و هنایوچ هحلاسم شنچهب (دوب

 حلس تاب تا

 هجوعم تقو [دشابنادیظناوم دوب
 دد كني

 ودراتموتاسن اسب رج نیا مات
 کوچ هک دندوب هد

 ندرت عن رارس یتیمقب نابایخانیراک .دنمگ
 و هتکروخ « ها هجوعهاما تخادرپ

 الراسکیدوجوایاما, دیک رارقپ_.تسنارعیمرگ اعرا
 ایا دراز
 قاغت ان اخلخاور» ادص .دوب هتسشن هدن

 وا بیفتد هتسهآ تسهآ هک ین

 اوت هک یراکاهق تسفاد
 دوبنیادهو م «نیادهد ماجن

 زونههک نراوتشپ رد یگهلولک دم
 نمحرو .درک یلاخ دیدیم
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 لب ,بحص شتسدروو لووا نو زا لبق ۳
 دادیلوق تاشهبو

 دناوخیم ارهماتزو دیورتثودب هناوعیم ار  نآرکف نودپ حاوواه یراکو
 هکدوبشمدرد هعلسا .تفرکاد

 دهدب اه تسدپ]ریثهمنززور تخادنایراک تسهب

 ارس هب ماگشهبتودن ابن
 وک ات  یولجتا دوبع ماکتع . تفروج
 تقوکس . اریاط میاص یلهدح هناخترافسكي
 هاخنیاوداو یگعاوپ تفرابت اظن سی هکدیو

 داد عالطاوا هباد شدیدجفتک
 « دوتاه یلرتا

 ههلصافالپ یراک
 لوتخم سیلپ دم یبیپ



 - ریکنمزاک سویپ
 ۲۳۶ ۳۵۵۲|ووو
۷۵۲5 ۱۷5۳۵۱۳ 



 لشار,لشار
۵۳۱ , ۳۴۵0۳۵۷ 

 تل :نادرک رک و هدیه
 زوم نرم .تراوپتسا : راوی دانس
 دارد رب ۱6۶۸ لوصم کند -سدوبمورچ
 زاذآدوم هردو

 + هداودوو نآوسج : اه هنپرته
 زن وسداپ سا نتگتبداهتک:دوا زمیچ

 انس یاتسیگید اب توپ.
 شرسههدزا دور وجد ظاحل نی هنگ میسرت ادنز هنانیکمف یایند دهاوخیم

 هرتخو مان
 یایند ,لغاد یابند.یوزن هو اه تسا
 لالمعاسیند و یاهنن _یایثد ,توکس
 نسیا ءاقلا و میمرت یارب , تسیروآ
 یاسمن هسنچ هد نموبنلپ یساخ یایئو
 .دنکیم راکشآ ادزیچهمه ملیف نیتسعت
 وتوکس دد دوصحم هثامتخاس زا يئامث .

 لیموتادچاپ جی اپ ایخكيذا ینالپ
 ,ناعساد رفستآ یلامانشنیژا . نکاس

 تفت تن ادق تل یک ۴
 و توکس ژا یلیئمت دوخنا هک مینوپ
 نآ «یرادیب دمب یلهظحل .تسا تر

 هنامش كنژ .وراژآیم ادلفار هک یزپچ
 هماداو«تسارارکت كن + لئاد یاب

 رک هطحل نیا دد,تخاودکی نادذگ
 هشتگ زا ینامزب .مبدادرودنامزپ

 ؛تشذگ ار ارکت:تشک ژابو هم ددمیاهلاس
 هچب هوریسهمردمب وبه لقاد تسا
 نآ ,لصحماپ یردم ناونمپ هنکیمفرف

 همادا و رارکت لشاد یارب تصدچ
 | هدنشکیرهسم

 اههاکن لیمحتو یسنیکتسلشار
 سیا. دنکیمیانحا دو دوجورب اد
 تسارود یا.ههتشتسک دن امزاب یاسحا

 لغاد اهل سرمه رتستو یک دوک یاهلام
 !دکورخیاهلاس یاهناب ژمخزراپ زوتح
 تشذگم سغ رملع زودهو , دشکیم شودب
 دوخحوربپار نامورمهاگن تمالم تام
 نابایخدلغار تک ح, دنکیم یاسحا
 هیاهمشج و تسانامز تعذکزاییتمت
 وابقارمشژرم اسب هکیاهدن امهریخ
 . تسوا نهژهتخام ًامیت دنتسه

 هدش ثوفا یاهل اسیمعتاب لغار
 ٍشخر چمغ ریو تسی شیب یک دوک شرم
 یاههچب هسکتسا یکدوک ونح نام
 دناهدوشکیعمالسب نابژ رکید

 یهذیاینو هاسقلا رد «نموینلب»
 قفوممیف تاظحل نیست رد «لشار»
 و تمادوتهدرسم كي لغار ددی» تسا
 تهجردیکسمتسم یلعغ تیسوصخ نیده
 كرد میف نامرهف. تسا لئادرضسمت
 «تساریقحو دنسهنقعینژ یلک هپماحم
 هب طوب رعیناتسرد لشاد دوجو تراقح

 ی رعحوضوب ریفح یاههدآ مجمو اسیلک
 كيرهاسيلک رد متچم یاهمدآ .ددرگیم
 -هتسب اوهدقع یایئد هب ءاحنازا یوحنب

 نسیارد لثار هک یئرانص و فشم هنآ
 تداقحتیاغ» دهدیمتورب دوخزا عامعجا
 یع اسهمدآژا لثاد درادیم یثرم ادوا
 نیا تلعو تیهاسهب هکنآیب دزیربک
 هشاب هشادیفوفوزیرگ

 شک اورسهدومنیا رب «نمومنلپ»

 نیاذاو + تساهتفرک وهم ریوصت زا ینعذ
 تساوختاکرحملیف تاظحل رتشیبدد گود"

 رسب ادلقادینورد یاهشک او و نهذ
 مسجت لثارونکا . مينيبیم مسجم هدر
 نه دنکیم یسیوصتلیخمرد ار هتخذگ
 لیمو تماوخكپ رکارمیعسهتآ دهاخ
 ددورپیملایخردار (تدیسوب لتم)یتطا

 ميتهدهاش هدرپ یودربارثآ
 , نسمویتلیباتج تاعادیا یمامت

 «كين». دعاي هتفاد فوقو لار حور
 ینذ نتخادتا كنچب یپ دد ار لار

 ددوخرب نیا لصحامو ,دنک ماهر رکید مکح شایدوهظوت و یک ات مفریلع
 ددو هدادار حیشوست و دیک ات یتتوک
 یسها . تسارثالکهب یثهمطل عومجم
 وااب لغارتعتیایند رد شنکیتاظحل
 دروخرب .مپ راذگیم مدق یدیدجیایتدهپ
 قتع یاههیایزیدیب و«كين» اب لار
 یلهژات بابتدعهدوشک , لغارثیناج كي
 .دصهدیم ناشناراهت نژنیا یکدنزرد
 دروسخرسب هنچیط ناوچ ملعم «كيند

 .هشاب هتساوخوخ هکنآ یب كن . دنکیم
 نارتوهشو بلط تفل جور یاضعتقاب

 یاد لقار شیوخ
 و دهاوخیم تفسل لغارژا «كسین هدوش

 تیهاسب, «كيت»اتماوخهب خساپاب لغاد
 فوقو دوخ دوتسم هتساوخو یتطاب لیم
 كسی یاب لثاد یتوغآ مه . دب ابیم
 ودروآ یم دابب بولطم و ینآ یتذل
 دد .دوشيمون یئیندهدنی اشک لخارعارب
 هعایتد یرهاظ شمارآ یلک دید كي
 شایک دن ژروآ لال هععذکب ناودیمارلغار
 مغریلع لغاد یامئد , تسناد_طبتم
 ژارب یثامثد ,شیوهایهیو مارآ هاش
 نسب: تسا یوقوتک و بارطضا» سرت
 هعخاس یایندولغار تسیز یقاو یایند
 .تسا رارقربیسوسحم یگتسویپ شنهذ
 هلیحو ۱ نه هعخاممطالتربیایند,تسا هنوگود یاهند بحاص دحاونآ ردلغار
 یحابص دنچ یارب ؛كين» ,تسیز یبفاو
 دوشیماین هود نیادد ینوک رک » لماع
 لیامت ؛دهدیم لخآر هب «كين ؛ هچنآ
 فوقو شیهامهب لقارعک تسا یروتم
 تخس«كين هزایایس یارب لشار, ورادن

 رد هک هنوگنامهلئار , هدنبم لد واپ

 نیتصنن یاههاعو رو كين قتع شریذپ
 زا اد وا ددرم یتیمشورد ,دراد دیدرت

 تسا هدیسو بولطسا «
 رب شووسجو بیجع دیئاتهب هک نآ یب

 یه لقار یایندبهات یگنریتوغآمهو
 ددنمووت لسپ هتخاس نیتن نیا دشاب
 یهاگ آ زا یزرابیاههن ان ینادرگ رک ماقم

 یارب نموبت .تسارادا رامتیم موهفسب
 یلسا تیصخث یناودیاهشنک او ءاتلا
 نیاذاوتسا فر ددمبارریوصتشاتماد
 لغاد تایتعذملیف زا هظحلرهرد یور
 هچوتع هدمع تیغ ميیبیم یه نیمباد
 ودسیک شو شورنیادحزا شیب دارکت
 یلصاببسدرک نشود ددهناوارق شوت
 یاهكی شف .دوشیم لتار یدنمهقع
 دنچ زجب لثار هنادوک یایندهب درکم
 هچ ) ناوارف یاههراثآ و موزلم دروم
 وا ردپ تبعقوم هب (یربوصتهچو یظفل
 .دنکيم یتنخادتسخن یاههظحل تیب اذچ

 شهج)دراوروف شالفاب نامزدنچ ماغدا
 رد نیب دود تاک سحو كبشالق , (ولجب
 ادون حوم یامنیسریلت ۰ نامژ عیرت
 دن اسزیسه نعوبنلپ هیحودرب

 هئارا یاربنموینلپ تهدچتآ
 یلهناهاک مع لقآد ینیعویذ یایند
 فهاوخیم نمویمیق.تساهتشآد فورصم
 نطبهدهکیئامنیس . دشاب یعقاویاسمدیس
 هدنهن وهایه ژا یثایئو شتک اس یامترح
 یاههنهاوخمامت؛لشار:لشا»یلوتسا
 هک نیازج دهدیمن تسشبارنموین لپ
 اس نیس اتشآو دوداب یمدآ_اروا
 دنکیفرعم

 زیدبش
 رفستسانم هب هدامشنیادد

 «یلا ودزی ورپ,» نامزبزع تسود
 نشج دد تک رش تهج ذاریش هب
 بلطم یهلابند پاچ « رنه
 رسیم « ژاتنوم » و «كاکچیه»
 رذع زیزع ناگدنناوخ زا .دعن
 . میهاوخیم

 هثطوت
 ندع رارفهب قفومعداک و الرام
 هقاسنا كيو ددتشک ناهنپ یلتحرد
 مامح و دشتغل الدام .هنتفرک
 هداب ود یراگ هکیلاح هد تفرک
 هداد شهبهکار یلهمانزود تشاد
 كأب دچوتم .درکیمهملاطم دوب
 هه عطاقتم تاملک لود ج فید
 هنآ ندررک رپهب عورش نیتسابس هک
 تسناوت هک یزیچاهنت .دوب هدرک
 هدیاههو هژورلاس» تاملک دمهفپ

 و گوداد لیبموتا دید دعب ۰ دوپ
 اهنآ ؛ هندیمد اهلیبموتا ریاس
 هرابود و دندخ حراخ تعرسپ
 ابزیرگ نمض .دندرک ار بعورش
 سیئر هک داتفا شاپیراک الرام
 زا هک یجراتخ دوشک كيروهمج
 دوسب دارف درکیم هبهژاب ندنل
 هیاهرد ادرسقاد شلوت زورلاس
 هک ی ملت املسم .دریکب نشچلداپ
 عطاقتم تاملک لودجرد نیتسایس
 :درکیمهراش هلئسمنی اب .دوبهتشون
 اب هنتماوخیم ناکدننک هثطوت
 .دنشکبب روا تصرف نیا زاهدافتسا

 ابوج كراپ دیاهر
 ازاعمازاهدافتسا
 لتاف شییلهفرح

 .دین اشک یساوس ورم یکیوزنهب اد
 ربخ هیذقزا هک الدامو یداکیلو
 اطخ ریتو دندادلع اروا هستغاد
 مسارم دد هکر وملیج هبو تفر
 .تشک ارواودرک تب اساتشاددوضح
 ملع اب نیتسابس ناتسود تقونآ
 «دینکن گنج ,دیژروبقثع» یاه
 ات هندرکهطاحا ار هوداردافا
 .دنهدب ییلپلیوحت

 مهاهنآءالزامو یراک اما و
 و «دنزروبقتم» ان دندشهدامآ
 ۱«نکنهگنچ»



 !درفرتفگالرق هکر وطن ایه -

 رادهگت ادخالف
 «رادهگن ادخ

 ,مسرب اهتشاود اب تسارتهب
 مدوپ هدسر | رچ ام یاهیک

 دلطماتبات.ار
 !درفعارباتمناوغپ دایکی مدیسر
 هدامآ ام

 یک نسیول یاهوازک ره نم
 امآ:مرادت

 هلدجزا یئاهر مامناو متخاد . «یهب» منکیما شاوخ -
 هنیمه توافتم صاختااب هبحاسم . انلتهبیآرتفدوت یتومنوت رگا

 تسودهشیمها رتاعوبطن

 تسا هدوبتللاپ ماوت میارب
 ونک اهامش هک اریئارجام

 یئارچامدیدرک شا هل اطمب عور
 هک «هناهب» نمیارب هک تیقاو

 نیاردو ماهدوبتلجمرتکا یش
 ددوآ تسدبیتاهویطسهبرجت

 هلیسوب هکیئاهارجام :هدمآشیپ
 .تمامدمآ دوجوب تالجم ریبدسس

 ارجام عورش اماو می ه
 هات هک هلاسدفه رتخدكب رتفوهن رگ و موشرهاظیرادرمایف

 :ادهگنادغادرقات

 .-دب فيماسب هک شالت یرس كي
 ماجنا یزیجان یررتم

 ریدرسیاقآ اب هک یلوا زور
 وکدق یدرمادوا مدنورب

 لاحرهب دادیم« یاب آیواپ
 و هداد ملیوحتیدنشبلدیوهک ارم
 تفگ سپس

 برشن دد یبلاطسم مناخزا
 دیل امر دواب هکیل احرد...مدناوخ

 یافآ لوقب

 هناتخیدبو مدوب قلطم
 یگییدکیگر

 ره یتاهوپطممل اع
 ثوک نوک یاها رجام

 رهانژآ هدعب ۴ر۵
 و هتسشن مزوم تشپ و مدشرشاح

 تسیابیماک رب واصت مینتلو
 .مدشددرگ هداتسرفیزاروارگهب
 زا عورش زا يسمک تبع زود
 ۱» ریبدرس یاق آ هک دوب هتشدگن

 شیوخلب اقهدوهنایدوم یمسبتاب
 شیاهتسد هکلاحرد یلو ۰ مدید

 اذگیم مراتزیم یدربآ
 :تفگ ین

 و هتخردقج, «یهبداو -
 ماوضیم تا یتمأر :مدش هفالت

 تامهم ماش بتادرف هک مک توعد
 نیایچوگ رد مهن

 اعافآیناهگان تومدزا هکیم
 متفادرمووب هددوخ اجرییدرس

 .تسا هنژرف و نز یادادی
 هک مدرکیم شهاگن هناریسعم

 :تفگو هتفرگار شر
 و ؛هیکدشق یاجینیچوک

 ونم ثوعد باوچ یتسیت دوبجم
 مه جيص ادرتف ید الاح نی

 مدش مرا لونتم هکیلاحدد نب
 عوقول ابی رقتوءدنیاب هت

 دودرهک مدیشیدن |یمهلجم سبد
 تبحمو«كدشوه»: یاقآ یت یگان



 وریبدسروا نیب ام یصوصخ
 تلاح ثآ زا ارم یمکیو
 هدوبییترت ره دروآ
 مرا لوصعم دعا یتدوژ

 هدابدد یرتشیب تسغا رقابت منک
 مشیدن ی ریبدرس

 كنشوه یافآ نمک تک مدوب
 دوخلب قریب درس یاق آهن مزون
 هنايتوسعسعیل اب ادنبافو :مدید
 ماهداظن يکدنا
 ماهرهچ طواخ شا هددخ دید
 8 هکیلاحددماکنآ مرظن کد ورهممهرد مک مک

 تبثم باوجرظعنم هتیلا -
 جوعم نم نالا مته اش

 مهاوتیمن ژودنآ ات هتبلا
 یددوخربیمابزگره هک میوکب

 زوم یود ءامشاتوومن
 وهطوع وکا وام ینحل اب ناهک انک

 اب یرکق

۰ 
۰ 

 ۳ هک مداد عالللا اهنآ

 ۳ اس هک احردی
 ۰ بکر تب هچره دوم

 5 : دیگ
 : او رق.تشذک مر طاخ زا ناهگات

 ۳ ِ زایی توعدود اب یتیب
 5 هدت تبحو تیوب دادادتوطا را هجرکیدو شیدم یا

 :ایلمعذا هکیملیف نیرخآ و نیرتهداحرب « نیرت حیهم
 شیب نآ دوک هشكب اهتت وهدشهیهت (۰۰۷ دومام دنابرمیج)

 .تسا تشازب هنیزه دالد نویلیمكي ذا



 یکجوک كرتخد «یهبهثامه,تسا نود هسب تفص هکر ک دوجوم عاونا ابزگرهنم

 اکاه نیم نایمرد زوركي هک . یامحا نیرتهبمیارب دواب دوژ اد ناتمادکر ه هکینلتعمكاعوپ
 لابتدب داویدا یلاخو رکی - دوب . متشاوتیم مدرکیم هدادا رکا
 اهگدساق " یابلتسدوددوب یمیترترهب _.. مدوبهدشنوربود مدوایب تسدپ
 قاومرد یفح ايم ژا ارپعرس فیک و یک اپ . یابل متشاد و مدوب كيئوبرد
 وسچمه شنامشچ قععدد ادیپان  فیکو شفک و سابل تسوننارازح  یرکفناهکانهک مدرکیم بادتنا

 هنحص هک ی ملیفرد قشع ؛ هثداح ؛ ناحیه

 امنیس هدرپ یور نونکات نآ جیهم یاه

 شا هنادنمرنه یرادربملیفو هدشن هدید

 1 یناهج باجعا

 مهژوتهو ... دی
 و دود یمغ طاقت

 هگان و دیتکیم طخ یاهداتس مدرک باغتنا دیسررطادب
 .تخیرگیم  مورکیسدروخ هکارراهان یصعخد و یسیبدرس رسمه

 دوبمک هقیق» هدویش تعاس نوک انوگ راکفا تحارتسایتعاساپ  نمهفیو اپآ.. هلجم هدنسیوت
 و دداذکی نیجوک نلاس هبمدقهک  هچرهیلو مناربثوریب مژنمزااد  یلصا تیهاسمژا هک اهنآهکدوبن
 و مدشاود فارسطا ردارپهاگن و تفاینءار ممشچب باوخ مدرن ! مزاسیلطسناتردپو رسم

 وربود یکحضم هرظنماب ناهگان  یشأت اب متفرکميمصت هرغالاب  هائوکهتقنقبط رولندم نیدپ
 مدش راک نیمه «مزادرپدوخ شپارآپ ره هب دادیم دق ملقع هک یاهداسو
 یاقآ نلاس امع تمسقر»و هک یلبق رارق قبط .مدرک ز من اد مدادعالطانفلت هلیسوب ناشرفنود
 ددو دوب هتسشن یزم تسیابیمدوبهدادار شییترتءدوخ رد رهظ ژا دسمب ششتعاس هک
 هدنسیوتكنتوهکاقآییونچتمسق .. ینیچوسک دد مکعب دونخ ددیورسمهاسب ینیچوک

 هلجم
 دراداماوا هتیئآ رد اد اوک یضلت تافوا
 تس رک لوبقدشیمن ,هن .مدنکفادوخب .. ههنسیوسن یاقآ رتخداما,تشاذگ
 ۳5 نه ؛نامهریوصت نیا بحاص ه؟ ۰ تفکش نباپ

 و هدام الام هدجیههدفه رتغد " اینا :ملاخ مرکشعمالوا -
 نورد زا زکره هک تسیزومرم یاب ۰ تسدیا شاهفرح نمردپ
 یهلق یناید ها اد یک ملسم عه نره ین
 اس ردشووخ هکیل احد تسا قالخا

 نابذ ناحتما عقوم 8 اد معادنا كنرمه فیک و شقک . مادیم و هروخیم هطوفتفاک رو
 دیسرپبم هچره ملعم ؛ یسیلکنا ناغیرپیناوسیکاب .دوبهفرگ بلاغ . بادنک نیا دد یژود هرغالاب
 تناوتیمت یساوج چیه درکاش هراتس كي هننامارم راو هدنرپو . ..تنکدهاوخ قرف هتخاس دوخ

 و تفررس ملعم هلصوحرخآدهدب ., دنیامنیمیک ه متچبناثخرد . درادناماهکمتشادیم نم
 محدیم تهبرکید رشاشكی تفگ دمآیم ماهرهچب نادچنآ شیارآ . رتخوونژ نتشگوربورای یصع
 یجره وکب یسیلکنا هملکاتراهچ  هکدیبن مرواب زن مدوخیتح هک. یدسیهاپ هلجمدنسیونو ریبدرس
 9 درک ر کف یتدمدرگاش .دش ,دش .متسهنم نیا ثداد تسدا ناکما میلو هنودون
 رعیاهنکنارفنج : ینادرگرکییملیف رد تفگدمیو  یوومحات زین یناخژورتآ ۰ تلاح ميارب هکر :دوریمپرک
 نیودلگ ... ورتم - حصزاردام نوچ دوبءارمه نماپ . كسچوسک ینشورکی , دیما كٍي
 ثوریبهناخژا ماهلاخندید یارب ددنمذودنآ ات .تشاداد یداش
 یمن ژاپزمن تقورید اتو دوبهتفد  موزیماسیو تسد تایدام دوبمک

 تفگ  مدیسد مکچوک ل یخ هبهکیتامزو
 دوتب دوب دوطرع هرخالاپ ورمرب یتختو دنا تنگ
 رگا اییز گرتخدنیا هک مدنالوبق _ دداما .., مناديمندوخو ماهدیسر
 تامدنام دراددنولیرهاشنچ رد ندن اناش یامحا تاظملآ

 دنیام نانابرتچ



 نامدوخ یاهزاس ربخ
 تل 9 توتس

 یاهتیلاف باهش ویدوتسا
 ژاغآ ملیفود ییهناب ار شیوخ

 جسد من. یشوگقود ول

 مس جم 3

 ۲,ارناحاورزا رس

 د ارگوی وترت ..ترشب 2" و نارداسم ؛ ناردپ

 روفول نا ۰ نر ام نایتسیرع !نارتخد

 میدولعم لاس ها رتنک لافطا نتفرب ذپ زا ۱

 ۵-۷۰۳۰-53۴۵ ۰۲5۳۰-۸۳۰ - حبص ۱۱۱۵ یاهتائس
 .دنکیم فرد طیب نونکامح زا کترفرهشامنیس تبع

 | صوصخم یاهاذغ اب کن رقرهش نادوتسد
 .دشامیم یلا رب ذ هدامآ

 قودنص :یتسپ سردآ
 ۲۳۰۳ یتپ

۰۵ 
 دوصم پاچ

 تتقتتتت تاتو





 .تساهخاهنا پجست
 هدیووگ اتعآینامور مدررب تشحووسرت زا یثاههناعت

 .تساداژآمیهارپ یکام رتکناکاریذ
 ؛د ازتشحو یربخ ین هک ان یزرطهب

 ار تردام ناملیمیزک ام رتسکن اکهکنیاژا همی
 یلاسو نس مکگرتخو :هدرکببحاصتهرابود هعخاسیقتم شاهناخرد

 ینابرق نیاذایربخ,هلاس هدزنپهچب رتخد
 و ميدان ام
 دیدژد معاد

 هک دنکیم روصت یضعب
 .دوصت یضب :دنورگیم

 رزبنلاسد» ادا راگن ربخارتکمیخآوپ
 :یمدوضح هب منشورژر

 :دیوک یعنا داگن, الک
 یقخم رتسکن اکهکتیازا لبق.مياهدوهنادمزال تاغیقحتام-

 هک دننکیم دیئات اهمرادناز .تسا هدربدوخاب ار كجوک لگ,ووخ
 لسگ .دناهفاین اچیهردار واوتما هتشکن ربدوخ هدهبلگ نونک ات
 هفاکیچتلت ما هدرکی» راهاتنیادد شندشووفنمژا لیف
 ودرگ نفلتیورم هداضفا فتا همجاف نیا هکیزودنآ دد دیوگیم
 هحص لک اب یروفیلیخ هک درک اضاقت
 اتاقلاععاربواو داد عالطا لک هب ارغوضوم یو .تسا شرظبنم
 هدمآ یوانقفا طاحهبورم

 هناراگنربخرپاس قافتاب رتنالک
 ایح نیادد .دنوشیم لا

 یلاخیاههیمج و وات
 روتالکشکوبو

 خ و هک تفکو

 نا داکن ربخ

 ادسبو هدرکیم تبحص
 میهارب رتسکن اکتاصختماپ ادهدیم ده اشیا
 هکیروطن ایه

 هنوگچدک دن اهدید
 مالطا امشپ,دسربیدیدجربخ هکنیآ

 طیحم . هننکیمتمچارم ها نلاهب ناراگنربخو
 دزادمادا تسا یگدنک هفخ

 یاهامنیس رد هتفه نیمهزآ

 داگ راساپ - راکسا - نوتین-ودیل - دن وهش - سک رانادد

 شرجت زاتسآ - سونا روا  یامه

 زا... درمكي زا یا هسامح

 تاب زا... ناسنا كب

 هک ناهرهق... تسیلابتوف

 ناف وط لابت وف نادیم رد

 یگ دنز رد و درکیماپب

 عاجش ناسنا كي هراومه

 ... دوب فرش ابو

 یاهامنیسرد نارهتاب نامزمه

 اظابام 2 باهم - غایراپچ

 یسددرف یاهامنیسو (ناهفصا)
 (دهشم)نا ربا و



 یگاماتربونامرطدرومرد امآ
 ميئوگب دا

 رک ظن ۳ ۰
 یش اب هاملاک» ملیف یک
 ملین یر کد و تسا ۰

 یوایزنادنمردع . در
 هدرک تک رش هسیحاتتقا ن

 ا یدایژ یاهلک«
 مهم یا و یرب

 من نیوهدم یا



 .تسایلانشآ هرهچ «تسدنا دز»
 شداک هقب اس رو
 هسوسو» « «ناخمشاه» ؛ «نشیودرب

 . می دوخیمرب «نازاک هبت هداج» و« ناطیش
 تحل هتخاس یمهلیف نونکامص یو

 رثا هناگی هک «نامرهق هوکش» ناونع
 . ددرگیم بوسحم یو یصخش و لماک


